NALINI CUSTOM
TEAMTØJ
TIL PROFESSIONELLE OG AMATØRER

MADE IN ITALY

ITALIENSK KVALITET
Vi tilbyder alle typer motionister et bredt udvalg af
højfunktionelle produkter af professionel kvalitet
fra Nalini, som er et af verdens førende mærker
indenfor cykeltøj. Tøjet produceres på Nalini
fabrikken i Italien, som er en af verdens største
cykeltøjs-producenter.
Vi tilbyder tre kvaliteter/linjer – alle er designet til
at leve op til jeres særlige behov, baseret på
funktionalitet og teknologi – alle med fantastisk
komfort, pasform og beskyttelse.
Alle tre labels fås i flere varianter/modeller, både i
jerseys, bibshorts, vindvest, heldragt etc. i forhold
til cut m.v. i designet.
Der er også mulighed for særligt tøj til tri eller
mountainbike.

DIT DESIGN
Alle tre sortimenter kan tilpasses jeres særlige
ønsker om design. Nalini og Veggerby Sport &
Kultur A/S tilbyder mange muligheder for at
kreere jeres helt unikke grafiske design.
I kan selv komme med færdigt design eller med
udgangspunkt i jeres egne ideer, kan I vælge at få
udarbejdet et design i sammenråd med vores
erfarne designteam.

BLACK
LABEL
Ekstremt teknisk, aerodynamisk,
anatomisk og tætsiddende
design med fokus på stor
funktionalitet og resultater.
Specifikt udviklet ud fra Nalini´s
verdenskendte erfaring med

professionel cykling. Henvender
sig til super-motionister.
Eksklusivt forarbejdede tekstiler
med innovative ergonomiske
løsninger. Den maksimale
race-kvalitet.

BLUE
LABEL
Et mellem niveau sortiment, som
er den perfekte løsning til dem
der søger god kvalitet, komfort,
anatomisk pasform, dog knap så
tætsiddende.

Innovativt og eksklusivt yngre
design med race-look, men med
mere standard fitting.

RED
LABEL
Til alle typer cykelryttere;
nybegynderen, den mere
krævende motionist, samt til
hverdagsbrug. Super komfort og
dynamisk moderne design med
fokus på funktionalitet og
ydeevne.

Egnet til kvalitetsbevidste
motionister, som også cykler en
del kilometer på landevejen til
hverdag. Der er flere typer stoffer
at vælge imellem, blandt andet i
tykkelse og vægt i forhold til
årstidernes skiften.

ACCESSORIES
Nalini tilbyder et komplet
sortiment af accessories i høj
kvalitet og design, såsom
cykelkasketter, sokker,
handsker, løse arme/ben,
samt skoovertræk. Alt sammen
i en ekstrem fin pasform.

Komfort og beskyttelse i al slags
vejr til alle typer af cykelryttere,
fra motionisten til den topprofessionelle. Alle accessories
kan fremstilles med jeres eget
design og logo.

TEAMWEAR

BLACK
LABEL

Innovative tekniske løsninger
og moderne linjer. Teamwear
kollektionen er designet med
henblik på, at du kan yde dit
bedste på to hjul uden at gå på
kompromis med komfort og
sikkerhed.
Modellerne har fokus på god
pasform og bevægelsesfrihed,
takket være lette og åndbare
stoffer, der er udviklet specielt
til at understøtte din maksimale
ydelsesevne. Det brede udvalg
omfatter også ideelle løsninger
til skiftende klima og ekstreme
temperaturer.
Nalini teamwear er et 100%
italiensk produkt, der er skabt
gennem mange års erfaring og
samarbejde med professionelle
atleter.
I fremstillingsprocessen er der
specifik fokus på materiale,
design, komfort og detaljer.
Nalini teamwear er øko-texcertificeret og lever op til de
strengeste kvalitetskrav. Tøjet
testes af professionelle hold og
sportsfolk og tilpasses derefter
de 3 labels Black, Blue, Red.
Således er Nalini Teamwear
for enhver, der ønsker teamtøj
i optimal kvalitet, lige fra
eliterytteren og supermotionisten til den almindelige
motionist, der bare ønsker det
bedste. Hvert label findes i flere
modeller i forhold til cut,
syninger m.m.

Model Atrani
· Kortærmet aerodynamisk jersey
· Lav kravefront
· Gennemgående dækket lang
lynlås med cam-lock
· Termotape silikone grip ved
ærmet
· TP02 (5 cm) silikone grip nederst
· 4 nåle-flatlock stikninger
· Refleks på baglomme
· Mulighed for 4. lomme med
usynlig lynlås.

Model Fortunago
· Anatomiske bibshorts med
ultratynde seler
· 4 nåle-flatlock stikninger
· Refleks på baglomme
· TP02 (5 cm) silikone grip nederst

BLUE
LABEL

RED
LABEL

Model Bienno
· Kortærmet raglan jersey
· Gennemgående dækket lang
lynlås med cam-lock
· TP02 (5 cm) silikone grip ved
ærmet
· Silikone grip nederst – mulighed
for TP02 (5 cm) silikone grip
· Refleks på baglomme

Model Lagusello
· Kortærmet jersey regular fit
· Gennemgående dækket lang
lynlås
· Silikone grip nederst
· Standard stikninger ved ærme
· Mulighed for 4. lomme og
reflekser

Model Pescaglia
· Anatomiske bibshorts med seler
· 4 nåle-flatlock stikninger
· TP02 (5 cm) silikone grip
nederst

Model Verezzi
· Bibshorts med seler
· Silikone grip nederst
· Mulighed for TP02 (5 cm)
silikone grip nederst

PROCESSEN

01

04

Kontakt os for muligheder
og tilbud via nalinidanmark.dk
eller skriv direkte til os på
info@vsok.dk.

Dernæst går design-processen
i gang. I dialog med jer designer
vi ud fra jeres ønsker om logos,
farver m.m.

02

05

Vi arrangerer gerne et møde i
vores showroom, hvor I kan se
de forskellige muligheder og
kvaliteter. I kan også få tilsendt
prøver på de forskellige kvaliteter
og størrelser.

Når I har godkendt det endelige
design og defineret størrelser, går
produktionen i gang.

03

06

Vi lytter til jeres behov og
anbefaler derudfra det label, der
passer bedst til jeres behov.

Den gennemsnitlige leveringstid er
6-8 uger fra godkendt design, samt
underskrevet ordrebekræftelse.
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Veggerby Sport & Kultur A/S
Malmparken 6
2750 Ballerup
mobil +45 40134959
info@vsok.dk
nalinidanmark.dk
vsok.dk

